


31 DESEMBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ALLAH YANG SETIA MENGGENAPI JANJI 

 
BACAAN HARI INI 
1 Raja-Raja 8:54-61 
 
RHEMA HARI INI 
1 Raja-Raja 8:56 "Terpujilah TUHAN yang memberikan 
tempat perhentian kepada umat-Nya Israel tepat 
seperti yang difirmankan-Nya; dari segala yang baik, 
yang telah dijanjikan-Nya dengan perantaraan Musa, 
hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 
 
Hari-hari ini, Tuhan sedang melawat gereja-Nya dengan 
dahsyat. Sejak Unlimited Conference yang lalu, gereja 
kita juga mengalami banjir mujizat. Banyak 
permohonan doa dijawab. Janji-Nya dinyatakan dan 
dibuktikan. Sampai sekarang, sudah ratusan kesaksian 
dibagikan. Bahkan, kesaksian-kesaksian itu sudah mulai 
disiarkan melalui radio El Shaddai FM. Gereja kita pun 
mulai merintis program baru televisi bertajuk 
“Miracle”. Mujizat-Nya akan terus mengalir dan tidak 
akan pernah berhenti, karena Tuhan akan selalu 
menepati perjanji-Nya kepada setiap kita. 
 



Sebuah perjanjian pasti melibatkan dua pihak. Kitab 1 
Raja-raja 8:22-61 mengisahkan doa Salomo yang 
meneruskan perjanjian Tuhan dengan Musa dan Daud 
ayahnya, serta seruan kepada seluruh jemaat Israel 
untuk meresponi dan membalas kebaikan Tuhan. Agar 
mereka terus berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh 
hati dan hidup menurut segala ketetapan dan perintah-
Nya. 
 
Di penghujung tahun 2018 ini, mari kita merenung 

bersama. Tuhan yang disembah Musa, Daud, dan 

Salomo, juga adalah Tuhan yang saat ini mencurahkan 

berkat mujizat-Nya kepada kita. Kita harus tahu bahwa 

Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang selalu 

menepati janji dan perkataan-Nya. Tuhan pasti akan 

bekerja memberikan tuaian besar dalam pekerjaan 

Anda. Tuhan pasti akan membawa karier Anda 

mengalami higher level. Tuhan pasti akan membawa 

pernikahan Anda menuju greater glory. Tuhan pasti 

akan mengeluarkan Anda dari masalah sehingga Anda 

mengalami real freedom. Tuhan pasti akan melawat 

hidup Anda dan membawa hidup Anda makin dahsyat. 

Karena itu, marilah kita juga mengerjakan bagian 

perjanjian kita. Masuki tahun 2019 dengan hati yang 

terus berpaut kepada Tuhan. Marilah kita berjanji 

kepada-Nya bahwa di tahun 2019 kita akan semakin 



setia dan disiplin hidup menuruti segala ketetapan-Nya 

dan mengikuti segala perintah-Nya. Tuhan bukan 

hanya ingin menggenapi janji-Nya kepada kita, tetapi 

Dia rindu agar kita dapat mengalami-Nya lebih lagi. 

 
RENUNGAN 
Dari SEGALA HAL BAIK yang telah dijanjikan Tuhan, 
TAK ADA SATU PUN yang tak dipenuhi, sebab Dia 
adalah ALLAH YANG MENGGENAPI JANJI-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Di penghujung tahun ini, mari kita renungkan, 

kebaikan apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam 
hidup Anda di tahun ini? 

2.  Apa sajakah yang sudah Anda lakukan untuk 
membalas semua kebaikan yang sudah Tuhan 
anugerahkan kepada Anda? 

3. Komitmen apakah yang akan Anda ambil di tahun 
depan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan 
yang Mahasempurna seperti-Mu. Kami yang sangat 

berdosa dan tidak layak ini boleh Engkau izinkan 
menerima kasih anugerah keselamatan dari pada-Mu. 

Kami mohon berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami 
mampu membalas kebaikan-Mu dengan berlaku setia 



dan  hidup menuruti segala ketetapan-Mu dan 
mengikuti segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 22-24; Yohanes 8:28-59 



01 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUHAN ADALAH KEBENARAN 

 
BACAAN HARI INI 
Nehemia 9:5-32 
 
RHEMA HARI INI 
Nehemia 9:8b Dan Engkau telah menepati janji-Mu, 
karena Engkau benar. 
 
Beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia 
dikejutkan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh 
salah satu agen travel terhadap pelanggannya. Pemilik 
agen travel tersebut tidak menepati janjinya untuk 
memberangkatkan mereka ke tempat tujuan. Ia malah 
menggelapkan uang pelanggan yang jumlahnya 
mencapai satu miliar. Dalam kehidupan sehari-hari, 
mungkin kita juga pernah bertemu dengan orang-orang 
yang suka berdusta atau malah kita salah satunya. Ada 
orang yang memang sudah terbiasa berdusta demi 
kepentingan pribadinya. Contohnya seperti pemilik 
agen travel tersebut. Ada juga orang yang karena 
keadaan terpaksa berdusta. Misalnya Abraham yang 
berdusta bahwa Sara bukan istrinya supaya mereka 
selamat. Meskipun tidak lihai berdusta, sebagai 



manusia, setiap orang pasti pernah berdusta minimal 
sekali dalam hidupnya.  
 
Berbeda dengan manusia, Tuhan adalah satu-satunya 
pribadi yang tidak pernah berdusta. Jangankan menjadi 
pendusta, Dia tidak terbiasa, bahkan tidak bisa 
berdusta. Dia juga sangat membenci dusta (Ams. 6:16-
17). Mengapa? Karena Dia adalah Kebenaran. Sekali 
berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Itulah yang 
ditekankan Nehemia di hadapan bangsa Israel saat 
mereka mengenang perjanjian Allah dengan nenek 
moyang mereka, Abraham, dan perbuatan-perbuatan-
Nya yang ajaib dalam memenuhi janji-Nya. 
 
Setelah mengetahui bahwa Tuhan adalah kebenaran, 
masihkan kita meragukan janji-janji-Nya? Bila kita 
pernah meragukan bahkan menyalahkan Tuhan karena 
janji-janji-Nya yang belum ditepati dalam hidup kita, 
segera minta ampun dan ambil komitmen untuk 
kembali percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan akan 
menepati janji-Nya. Lemparkanlah diri kita pada kasih 
karunia-Nya, dan alami Tuhan lebih lagi, maka kita 
akan melihat betapa setia Dia memegang janji-Nya. 
 
RENUNGAN 
Tuhan BUKAN PENDUSTA, Dia TIDAK TERBIASA 
BERDUSTA, bahkan TIDAK BISA BERDUSTA, karena Dia 
adalah KEBENARAN. 



APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya pada janji-janji Tuhan? 

Mengapa demikian? 
2. Seberapa banyak janji Tuhan yang sudah digenapi 

dalam hidup Anda? Sebutkan! 
3. Setelah mengetahui Tuhan adalah kebenaran, 

bagaimanakah Anda mengikuti teladan-Nya dengan 
berhenti berdusta? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami bila selama ini kami 
sering berdusta dan sering tidak percaya akan janji-

janji-Mu. Kami mohon mulai saat ini mampukan kami 
untuk berhenti berdusta dan mampukan kami untuk 
terus percaya bahwa Engkau pasti menepati semua 
janji-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 25-27; Yohanes 9:1-23 

 

 



02 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SEGALA SESUATU MUNGKIN BAGI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 1:5-37 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 1:37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 
 
Sebagai pelayan Tuhan di Keluarga Allah Nias yang 
sangat mencintai Yesus dan rindu ingin membalas 
kebaikan-Nya, Desty Hulu mempunyai suatu 
pergumulan. Keluarga Desty hanya memiliki satu 
sepeda motor yang dipakai secara bergantian. Hal ini 
menjadi kendala baginya bila ada tugas pelayanan di 
malam hari. Bahkan ia pernah sengaja tidak pulang ke 
rumah supaya bisa mengikuti kegiatan gereja yang 
diadakan pada malam hari. Pernah satu kali Desty 
meminta sepeda motor pada Tuhan, tetapi setelah itu 
ia melupakannya karena lebih fokus mendoakan pokok 
doa yang lain. Sampai suatu kali, saat ia tinggal sendiri 
di gereja selepas ibadah, ada suatu dorongan untuk 
memperkatakan secara profetik bahwa tahun ini juga 
ia akan mendapat sepeda motor.  
 



Sebenarnya dalam hatinya terlintas keraguan, karena 
saat itu untuk uang muka saja tidak ada. Akhir tahun 
pun sudah di depan mata. Walaupun tampak mustahil, 
tetapi dorongan yang begitu kuat membuat Desty  
mengucapkannya juga. “Tahun ini saya pasti dapat 
sepeda motor.” Lewat beberapa hari, seorang kenalan 
menawarkan sepeda motor bekas yang kondisinya 
masih mulus karena jarang dipakai. Tanpa uang muka 
dan boleh diangsur semampu Desty. Sungguh bagi 
Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tepati janjinya 
bagi mereka yang mengasihi Dia (1 Kor. 2:9). 
 
Semustahil Maria, seorang perawan yang belum 
bersuami, mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, 
atau Elisabet yang mandul bisa mengandung di usia 
tuanya; apa yang tampaknya omong kosong atau 
mustahil di mata manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada 
yang tidak mungkin. Apa pun pergumulan atau 
tantangan yang kita hadapi, apa pun pendapat orang 
lain, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah melampaui 
kemustahilan. Dia adalah Allah yang tanpa batas dan 
yang menggenapi janji-Nya. Jangan lepaskan 
pengharapan dan alamilah Tuhan lebih dalam lagi. 
Tangisan akan segera berubah menjadi tawa dan 
sukacita, sebab di pihak kita ada Allah yang maha kuasa 
yang dengan mudah bisa menggenapi janji-Nya dalam 
hidup kita. (PF) 
 



RENUNGAN 
Tuhan PASTI MENEPATI janji-Nya karena SEGALA 
SESUATU adalah MUNGKIN bagi Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Kemustahilan apa yang sedang Anda hadapi saat ini? 
2. Mengapa Anda merasa hal itu adalah sesuatu yang 

mustahil?  
3. Apa janji Tuhan bagi Anda? Percayakah Anda bahwa 

tak ada yang mustahil bagi Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, bagi-Mu tak ada yang mustahil. 

Materaikan dalam hati kami Tuhan, supaya saat janji-
Mu seolah tak kunjung tergenapi dalam hidup kami, 

bukan berarti Engkau tidak mau menepati, melainkan 
Engkau sedang memproses kami supaya kami bisa 

mengalami Engkau lebih dalam lagi. Pada waktunya, 
janji-Mu akan terjadi dalam hidup kami sebab Kau 
adalah Allah yang menggenapi setiap janji untuk 

kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 28-29; Yohanes 9:24-41 

 



03 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TUHAN TAK PERNAH LUPA JANJI-NYA 

 
BACAAN HARI INI 
2 Petrus 3:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
2 Petrus 3:9a Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, 
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, 
 
Bersabar, bersabar, dan bersabar. Itulah moto hidup 
Gisel. Kalau ada penghargaan orang tersabar di kota 
tempatnya tinggal, mungkin ia akan memenangkannya. 
Suatu kali, ia dan sahabatnya membeli rumah 
bersebelahan di perumahan yang akan dibangun. 
Rumah itu masih berupa sebidang tanah. Developer 
proyek pembangunan perumahan tersebut berjanji 
untuk menyelesaikannya dalam dua tahun. Dalam 
setahun pertama, fondasi rumah sudah diletakkan, 
tetapi entah mengapa pembangunannya terhenti. 
Akhir tahun kedua, developer pun mengabarkan 
bahwa mereka tersangkut izin. Tahun ketiga pun 
berlalu, kemudian tahun keempat, dan kelima. 
Sementara pembangunan perumahan mereka tak juga 
dilanjutkan, perumahan-perumahan lainnya dari 



developer yang sama telah terlihat bentuknya dan 
bahkan sudah dihuni.  
 
Kesabaran Gisel dan sahabatnya pun habis. Namun, 
sementara sahabat Gisel berdoa dan mendapat rhema 
untuk menunggu lagi, Gisel memutuskan untuk 
meminta uangnya kembali. Tak berapa lama kemudian, 
pejabat yang mengurus proyek perumahan itu diganti. 
Pembangunan dimulai kembali dan selesai dengan 
lancar. Saat itu, daerah seputar perumahan tersebut 
sudah sedemikian berkembang. Nilai jual tanah dan 
rumahnya naik berkali-kali lipat.  
 
Dalam menerima janji Tuhan, kita pun membutuhkan 
kesabaran. Namun sayangnya, tak ada orang yang tak 
memiliki batas kesabaran. Abraham yang disebut Bapa 
Orang Beriman pun pernah kehilangan kesabarannya. 
Dengan mengambil Hagar sebagai gundik, ia 
mendahului Tuhan dan mencoba membantu-Nya 
menggenapi janji untuk memberikan Abraham 
keturunan. Untungnya, Tuhan tidak memandang 
kesalahan Abraham dan mengajarinya untuk kembali 
percaya pada janji-Nya (Kej. 17-18). Mungkin hari-hari 
ini kita pun tengah kehilangan kesabaran untuk 
menunggu janji Tuhan. Namun, seperti Abraham, 
kembalilah percaya dan menunggu lebih lama lagi. 
Sebab Tuhan adalah Allah yang menggenapi janji-Nya. 
Dia bukanlah manusia yang bisa lalai dan lupa terhadap 



janjinya. Dia, Tuhan, akan menggenapinya pada waktu-
Nya yang terbaik dan dengan cara yang membuat kita 
mengalami-Nya lebih dalam lagi. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
MENUNGGU JANJI TUHAN tergenapi mungkin 
membutuhkan WAKTU YANG TIDAK SINGKAT, tetapi 
percayalah Tuhan TIDAK PERNAH LUPA janji-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Apakah janji Tuhan yang sudah sekian lama Anda 

tunggu? Seberapa besar kesabaran Anda saat ini?   
2. Mengapa penting bagi Anda untuk bersabar dan 

tetap memegang janji-Nya, tak peduli berapa lama 
pun waktu berlalu? 

3. Bagaimana Anda akan kembali menunggu janji 
Tuhan mulai dari sekarang? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang selalu 

menggenapi janji. Kami percaya Engkau tidak pernah 
melupakan kami. Ajari kami untuk terus bersabar 

dalam proses, sehingga kami dapat melihat 
penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 1-3; Yohanes 10:1-23 



04 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGUNDANG YESUS DALAM HIDUP KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 2:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 2:1-2 Pada hari ketiga ada perkawinan di 
Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; Yesus 
dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. 
 
Hari itu seharusnya hari yang menyenangkan. Orangtua 
Rara merayakan ulang tahun pernikahan mereka. 
Sanak saudara dari tempat yang berjauhan menghadiri 
perayaan tersebut. Biasanya, setiap tahun hanya 
sedikit saudara yang bisa datang, karena jarak yang 
harus ditempuh memang sangat jauh. Namun, karena 
beberapa hari yang lalu sepupu Rara menikah di kota 
sebelah, banyak saudara yang sekalian menginap dan 
meluangkan waktu mereka. Mereka pun datang 
dengan membawa anak cucu. Masalahnya, makanan 
yang dipesan Rara hanya cukup untuk separuh jumlah 
orang yang bertandang di rumahnya. Katering yang 
menyediakan makanan pun menolak untuk memenuhi 
pesanan dadakan. Untung saja, seorang teman yang 
baru saja diundang Rara kemarin ternyata memiliki 



rumah makan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk 
segera tutup restoran dan memasak untuk memenuhi 
kebutuhan acara di rumah Rara. 
 
Jauh di masa lampau, sepasang pengantin di Kana juga 
melakukan kesalahan serupa. Mereka salah 
memperhitungkan jumlah undangan, sehingga anggur 
untuk perayaan berbahagia mereka pun habis sebelum 
waktunya. Namun, Yesus hadir sebagai salah satu 
undangan. Ia pun bertindak untuk menyelamatkan 
mereka dari rasa malu. Bahkan, ia bukan hanya 
mengubah air menjadi anggur biasa, tetapi anggur 
yang terbaik. 
 
Sebagai manusia, kita pun kerap melakukan kesalahan. 
Sering kali kita melakukan sesuatu tanpa berpikir 
panjang, hanya menuruti emosi dan keinginan saat ini. 
Sehingga tak jarang, kita pun menanggung akibat tak 
tertanggungkan. Kabar baiknya, seburuk apa pun 
kerusakan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa 
dan mau untuk memperbaikinya. Langkah awal yang 
perlu kita lakukan hanyalah mengundang-Ny masuk ke 
dalam hidup kita dan melibatkannya dalam segala hal. 
Saat kita taat melangkah mengikuti-Nya, janji-janji 
Tuhan pun akan menjadi milik kita. Kita akan 
mengalami Tuhan lebih dalam lagi setiap harinya dan 
Dia akan bekerja dalam segala perkara untuk 
menggenapi janji-Nya kepada kita. (MV.L) 



RENUNGAN 
Selama kita MENGUNDANG YESUS untuk terlibat 
dalam hidup kita, Dia SANGGUP MEREKA-REKAKAN 
semua kesalahan kita menjadi KEBAIKAN. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengundang dan melibatkan Yesus 

dalam hidup dan keseharian Anda? Mengapa 
demikian? 

2. Mengapa Anda perlu mengundang Yesus dalam 
hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mengundang Yesus dalam 
hidup Anda, bahkan setiap aspek hidup Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami undang Engkau masuk ke dalam 
hidup kami. Kami undang Engkau dalam segala aspek 
hidup kami. Hanya Engkau, ya Tuhan, yang sanggup 

menyelamatkan kami dari apa pun yang tengah kami 
alami saat ini. Kesulitan kami, penderitaan kami, air 

mata kami, hanya Engkau yang sanggup 
mengubahkannya menjadi kegembiraan. Kami mau, 

menyerahkan hidup kami untuk menjadi kesaksian-Mu 
dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 4-6; Yohanes 10:24-42 



05 JANUARI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PERCEPATAN YANG AJAIB DARI TUHAN 

 

BACAAN HARI INI 
2 Korintus 6:1-10 
 

RHEMA HARI INI 
2 Korintus 6:2 Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku 
berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada 
hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong 
engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu 
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari 
penyelamatan itu. 
 

“Hanya doa dan mujizat yang dapat menyembuhkan 
adikmu George,” kata seorang ayah kepada anaknya 
yang berumur delapan tahun, Sally. Sesaat kemudian, 
Sally masuk ke kamar untuk berdoa. Namun, karena 
kondisi adiknya tidak ada perubahan, ia kembali ke 
kamarnya untuk memecahkan celengan. Uang logam 
berhamburan. Jumlahnya 1 dolar 11 sen. Berbekal 
uang itu, ia pergi ke apotek di kota. Sesampainya di 
sana, karena masih terlalu kecil, kehadiran Sally tidak 
mendapatkan perhatian. Akhirnya dengan uang 
logamnya, ia mengetuk-ngetuk kaca etalase, sehingga 
menimbulkan suara gaduh. Seorang karyawan apotek 



itu menegur dan menanyakan keperluannya. Sambil 
menyodorkan uang di tangannya, Sally menjawab, 
"Aku mau beli mujizat."  
 

“Di sini tidak menyediakan mujizat, pulanglah ke orang 
tuamu, minta uang untuk membeli obat yang kau 
butuhkan,” jawab karyawan itu. Sally pun menangis, 
“Tolonglah bu, ayahku bilang hanya mujizat yang dapat 
menyembuhkan adikku.” Seorang pria tertarik dengan 
pembicaraan itu, dan bertanya, “Siapa namamu, Nak? 
Mujizat seperti apa yang dibutuhkan adikmu?” Pria 
tersebut ternyata adalah dokter spesialis terkenal. 
Dengan sukarela, ia mengoperasi dan menyembuhkan 
George.  
 

Kisah ini mengingatkan kita bahwa mujizat maupun 
jawaban doa tidak bisa dibeli. Hanya oleh anugerah 
Tuhanlah yang memperkenankan kita untuk 
memperoleh mujizat. Tuhan tahu persis apa yang kita 
butuhkan, dan Dia bahkan bisa mempertemukan kita 
dengan orang-orang yang tepat, sehingga kita bisa 
memperoleh pertolongan-Nya. Ya, Tuhan kita adalah 
Allah pengatur segalanya, membuat mujizat adalah 
keahlian-Nya. Penting bagi kita mengerti dan terus 
mempercayai bahwa Tuhan akan menggenapi setiap 
janji-Nya. Janji Tuhan sama kepada setiap anak-anak-
Nya. Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang 
menyembuhkan, dan juga Allah yang memulihkan. Apa 



pun kesulitan dan masalah kita, bahkan perkara yang 
mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup menolong kita. 
Bagian kita adalah percaya dan setia sampai mujizat 
menjadi nyata, Tuhan akan genapi janji-Nya, bahkan 
dengan percepatan-Nya. Amin. 
 

RENUNGAN 
Untuk MENGGENAPI JANJI-NYA, Tuhan sanggup 
mengerjakan PERCEPATAN YANG AJAIB dalam hidup 
kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud percepatan yang ajaib?  
2. Percayakah Anda bahwa Tuhan sanggup 

mengerjakan percepatan itu dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana komitmen Anda dalam menantikan janji 

Tuhan dan percepatan-Nya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya tidak ada yang 

mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup mengadakan 
mujizat atas persoalan-persoalan kami. Bahkan Engkau 

bisa mengadakan percepatan yang kami butuhkan. 
Ajarkan kami ketekunan dalam menantikan-Mu. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 7-9; Yohanes 11:1-29 



06 JANUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERCEPATAN DALAM JANJI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 12:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 12:7 Janji TUHAN adalah janji yang murni, 
bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan 
dalam dapur peleburan di tanah. 
 
Siapa yang belum pernah mendengar nama Jojo atau 
Jonathan Christie? Saat ini, ia merupakan salah satu 
anak muda Indonesia yang paling banyak disorot dunia. 
Hal itu karena ia berhasil merebut medali emas di 
cabang bulu tangkis tunggal putra pada Asian Games 
2018. Namun, di balik kemenangannya yang gilang-
gemilang, ternyata ia sempat terpuruk dan kecewa 
dengan prestasinya sendiri. Ia sering mengalami 
kegagalan dan diremehkan banyak orang. Kepercayaan 
dirinya pun hancur. Bahkan, ia sudah hampir berhenti. 
Namun, di tengah-tengah lembah kekelaman, ia 
menemukan cahaya pengharapan dalam Tuhan. Ia 
menyadari satu-satunya cara adalah meminta 
pertolongan Tuhan. Jojo pun berdoa agar Tuhan 
menghilangkan rasa ketidakpercayaan dirinya dan  ia 



memperoleh suatu semangat baru untuk bangkit lagi. 
Kemudian Tuhan mengantarkannya ke pertandingan 
Asian Games. Meski ia bukan pemain yang difavoritkan 
untuk menjadi juara, dengan cara-Nya yang ajaib, 
Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terobosan dahsyat 
Tuhan nyatakan di hadapan semua mata yang 
memandang.  
 
Ini adalah satu lagi bukti bahwa Tuhan ada di pihak 
anak-Nya. Secara teori, sangat sulit bagi Jojo melewati 
deretan pesaing dengan peringkat lebih baik. Namun 
Tuhan mengingat Jojo. Tuhan melihat ketekunan Jojo 
dalam mempercayai janji pertolongan-Nya, dan Dia 
pun memuaskan anak-Nya dengan memberikan 
percepatan dan kemenangan atas lawan-lawannya.  
 
Sama halnya ketika Tuhan menggenapi janji-Nya atas 
Jojo, Tuhan pun akan menggenapi janji-Nya pada kita. 
Tangkap rhema firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah 
yang menggenapi janji-Nya. Taatlah dan setia pada 
perintah-Nya, jaga hati dan hidup kita sesuai dengan 
firman-Nya, maka janji Tuhan akan datang kepada kita. 
Bahkan berkat, pertolongan, dan pemulihan-Nya akan 
datang dengan percepatan yang nyata. Amin. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Setiap janji Tuhan PASTI TERGENAPI, bahkan jika kita 
SENANTIASA TAAT, Dia akan kerjakan PERCEPATAN 
YANG NYATA dalam hidup kita.  
 
APLIKASI 
1. Adakah yang tengah Anda nantikan dari Tuhan saat 

ini? Seberapa besar pengharapan Anda?  
2. Mengapa Anda perlu senantiasa taat kepada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda akan mengambil sikap dalam 

menantikan janji-Nya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami percaya setiap janji-Mu pasti 
tergenapi. Sementara kami menanti-nantikan-Mu, 

ajarilah kami ketaatan dan ketekunan. Sehingga kami 
dapat melihat penggenapan janji-Mu pada waktunya. 

Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 10-12; Yohanes 11:30-57 


